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CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet 
Európai Részecskefizikai Laboratóriuma

• 1954-ben 12 ország alapította, ma már 20 ország tagja
N kl á i A k ó ( l )• Nukleáris = Atommagot kutató (nucleus)

• Évente több mint 7000 felhasználó 
É é é• Éves költségvetése közel 1000 MCHF (600M€)

2

1954: A szervezet alapító okirata az eredei aláírásokkal 2004: A 20 tagország



Bábel-torony, amely működik

• A CERN 20 tagországa 18 
különböző hivatalos nyelvet 
h álhasznál

• A 80 országból érkező g
kutatók közel 100 nyelven 
beszélnek

• A CERN hivatalos 
munkanyelvei 
az angol és a franciaaz angol és a francia
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CERN elhelyezkedése

CERN Francia Campus

CERN Meyrini Campus
SPS gyorsító

C ey Ca p s

Genfi repülőtér LHC gyorsító
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Feladatunk: részecskegyorsítók építése
és üzemeltelése a fizikai kutatás számára

CERN gyorsítókomplexuma
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Feladatunk: részecskegyorsítók építése
és üzemeltelése a fizikai kutatás számára

A Nagy Hadron Ütköztető (LHC) lesz a valaha épített 
legnagyobb az elemi részecskék vizsgálatára szolgálólegnagyobb, az elemi részecskék vizsgálatára szolgáló 
tudományos műszer.

Né h t l föld l tti• Négy hatalmas földalatti 
csarnok készült az óriási 
detektorok számára

• A világ legnagyobb 
teljesítményű tudományos 
részecskegyorsítójarészecskegyorsítója

• Alacsonyabb 
hőmérsékleten mint ahőmérsékleten mint a 
világűr dermesztő hidege
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Mindenkinek van részecskegyorsítója…

a televíziós készülék!
Részecskéket gyárt”

Fókuszál
Gyorsít

Részecskéket „gyárt

Eltérít
Elté ítő á

Gyorsító elemek

Vákuumban
Eltérítő mágnes

Fókuszáló mágnes

Részecske forrás
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Az LHC így fog kinézni

Az LHC 2008-ban kezdi meg működését és 
megváltoztathatja a világegyetemről alkotott képünket.g j g gy p

ATLAS
CMS

ATLAS

ALICE
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LHCb



Az LHC építése

27 km kerületű
100 méterre a föld alatt
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A CMS-detektor építése 
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Minek a részecskegyorsító?
A részecskefizikai kísérletekhez!

A részcskefizika az anyag legparányibb építőköveit 
vizsgálja módszeres alapossággalvizsgálja módszeres alapossággal 

Gyorsítók Mikroszkópok Optikai- és rádióteleszkópokTávcsövek
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A részecskefizika módszerei

1) Energiakoncentráció a 
részecskéken (gyorsító)részecskéken (gyorsító)

2) Részecskék ütköztetése
(ősrobbanás –Big Bang- közeli 
áll t lőidé é )

3) Létrehozott részecskék 
azonosítása a detektorban (új 

állapot előidézése)

fizikára mutató jelek keresése)
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Az anyag alkotói

Quarks (Gell-Mann) 1964

Proton 

Napjaink periódusos rendszere
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Még nem tudunk mindent! 

Miért van éppen három részecskegeneráció?

Hol van a Higgs-bozon? Az LHC segítHol van a Higgs bozon? Az LHC segít 
megoldani 
ezeket a Miért nincsenek antigalaxisok?

Mi alkotja a sötét anyagot?

rejtélyeket
Miért nincsenek antigalaxisok?
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Mi alkotja a sötét anyagot?



Higgs-jelek az LHC-ben

Az LHC két protonnyalábja másodpercenként 40 millió 
alkalommal találkozik esetenként 10-20 p-p ütközésalkalommal találkozik, esetenként 10 20 p p ütközés

1,000,000,000,000 ütközésenként
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, , , ,
várunk 1 Higgs-eseményt!



CERN, Internet és a WWW

Tim Berners LeeTim Berners-Lee
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CERN számítási igénye
Processzorkapacitás, 1998-2010

Estimated CPU Capacity at CERN
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A GRID: egy lehetséges megoldás a 
számítási igény kielégítésére

Az LHC Computing GRID az Európai Unió által 
támogatott projekt amelynek célja a jövő bonyolulttámogatott projekt, amelynek célja a jövő bonyolult 
számítási és elemzési feladatainak megoldásához 

szükséges számítástechnikai infrastruktúra kialakításag
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Orvosi alkalmazások
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Technológiai alkalmazások
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Kormányzati alkalmazások

21



Évente közel 500 diák, akik hazaviszik
az itt szerzett tudásukat
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Nyitott laboratórium

A CERN a nyitott társadalom jó példája:

• Minden kutatási eredmény nyilvános

• Mindenhova be lehet menni, ahol nincs veszély 
és nem zavarjuk a dolgozókatés nem zavarjuk a dolgozókat

• Mindenütt szabad fényképezni

• Webkamera figyeli az LHC és detektorai 
építésének minden fázisátépítésének minden fázisát
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